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ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 9838 / 21.9.2020 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 9838 / 21.9.2020 ερώτησης, που κατατέθηκε από τους 
αναγραφόμενους στον πίνακα διανομής Βουλευτές, ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 Α.  Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την 
αποζημίωση επιχειρήσεων (επιχορήγηση ποσοστού της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, 
μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα) από  θεομηνίες  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 36 του 
Ν.2459/97, με έκδοση κοινής υπουργικής  απόφασης (κ.υ.α) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, και Υποδομών και  Μεταφορών. 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι : 

α) η έκδοση κ.υ.α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και  Επενδύσεων, 
Εσωτερικών  και Υποδομών και Μεταφορών,  με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και  
Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και  

β) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια.

 Να σημειωθεί ότι με την απόφαση οριοθέτησης παρέχεται και στεγαστική συνδρομή (δωρεάν κρατική 
αρωγή και άτοκο  δάνειο) για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σημειώνουμε ότι για τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο που εκδηλώθηκαν από τις 17 έως 19 
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και 
Λευκάδας εκδόθηκε η κ.υ.α. οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής με αριθ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/07.10.2020 (Β΄4432). Με την ως άνω κ.υ.α. παρέχεται στεγαστική 
συνδρομή, η οποία συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 40% Άτοκο Δάνειο.

Ωστόσο, σε συνέχεια των πρόσφατων εκτεταμένων καταστροφών που έλαβαν χώρα σε περιοχές 
της επικράτειας από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, δρομολογήθηκαν βελτιώσεις του 
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία επιχορήγησης 
των πληγεισών επιχειρήσεων. 
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Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 6 του ν.4728/2020 (Α΄186) τροποποιήθηκε το άρθρο 36 του ν. 2459/97, ώστε να 
δίνεται πλέον η δυνατότητα στελέχωσης των επιτροπών καταγραφής ζημιών με μόνιμους και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλους υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα καθώς και μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), εφόσον το προσωπικό των περιφερειών που συμμετέχει στις 
Επιτροπές δεν επαρκεί για την έγκαιρη καταγραφή των ζημιών.

2. Με την αριθ. 107541 ΕΞ 2020/25.09.2020 (Β΄4181) απόφαση τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.: 
20725/Β.979/10.05.2011 (Β’ 1207) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997», όπως ισχύει, ώστε σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες τόσο σε αριθμό πληγεισών 
επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής, να μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του 
συνολικού ποσού της επιχορήγησης. 

3. Παράλληλα, για την επιτάχυνση της διαδικασίας η ως άνω τροποποίηση δίνει τη δυνατότητα στη 
Περιφέρεια να υποβάλλει ανά δεκαπενθήμερο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, 
κατάσταση με επιχειρήσεις που επλήγησαν και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η 
καταγραφή των ζημιών, ώστε να εκδίδονται συνεχώς και αδιάλειπτα κ.υ.α. επιχορήγησης επιχειρήσεων 
ανάλογα με την πρόοδο καταγραφής ζημιών από την Επιτροπή.

4.  Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, απαιτείται πλέον η προσκόμιση  
Πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης των τελευταίων τριών μηνών, έναντι του ενός μήνα 
που ίσχυε.

5. Ανατέθηκε στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών του Υπουργείου Οικονομικών, 
στις έδρες των πληττόμενων από τη θεομηνία περιφερειακών ενοτήτων, η ενημέρωση των πολιτών για 
τα έγγραφα που απαιτούνται και τις σχετικές διαδικασίες για την επιχορήγηση των πληττόμενων 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών με τα υπ’αριθ. 
πρωτ.: 107277 ΕΞ 2020/25.09.2020, 109838 ΕΞ 2020/30.09.2020, 110651 ΕΞ 2020/01.10.2020 και 
112021 ΕΞ 2020/05.10.2020 έγγραφα, ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών που 
επλήγησαν από την θεομηνία «Ιανός», για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων. 

6. Επίσης εκδόθηκε η υπ’ αρ. 116525/14.10.2020 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής για την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 
2459/1997 για την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, προς τις Περιφέρειες.

7. Τέλος, ορίστηκε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και καθοδήγησης στη Γενική Γραμματεία 
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τα προβλεπόμενα έγγραφα και τις 
διαδικασίες για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. 

Β.  Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν. 4728/29-09-2020 (Α΄186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘Ιανός’, 
περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», στο μέρος Α΄ Μέτρα ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές 
καταστροφές, στα άρθρα 2 και 3, ορίζεται αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως 
ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του 
μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020  
καθώς και η αναστολή μέτρων αναγκαστικής  εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του 
μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», αντίστοιχα. 
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Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. Α 1212 (B΄4127/24-09-2020) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών δόθηκε εξάμηνη παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 17-09-
2020.  

 Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της 
ασκούμενης φορολογικής και εισπρακτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις από 
τις φυσικές καταστροφές και όλες οι προτάσεις για αλλαγές των προθεσμιών καταβολής των 
φορολογικών υποχρεώσεων και γενικότερα δράσεις στήριξης των πληγέντων. Οι τελικές αποφάσεις για 
τις όποιες μεταβολές θα ληφθούν με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τα υγιή δημόσια οικονομικά, 
την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γ.  Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους 1,5 εκατ. € στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 
2310401006 «Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων 
βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» προκειμένου να διατεθούν στο πλαίσιο της 
χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας 
και λοιπών φυσικών καταστροφών.

       Εν συνεχεία με τις 216/03-01-2020, 2/25724/30-06-2020, 2/32012/10-08-2020 και 2/36913/21-09-
2020 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 26,5 εκατ. €  για την αντιμετώπιση των ζημιών από φυσικές 
καταστροφές των περιοχών που έχουν πληγεί.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. 

Αβραμάκης Αντωνίου Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Γεωργίου Σταύρος
Αυγέρη Πέτρου Θεοδώρα (Δώρα)
Αχτσιόγλου Θεμιστοκλή Ευτυχία
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Αθανασίου Δημήτριος
Γεροβασίλη Βασιλείου Όλγα
Δρίτσας Παναγιώτη Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Εμμανουήλ Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
Θραψανιώτης Μιχαήλ Εμμανουήλ
Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Γεωργίου Ευφροσύνη (Φρόσω) 
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα) 
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παππάς Στυλιανού Νικόλαος
Πέρκα Χαράλαμπου Θεοπίστη (Πέτη)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος
Σπίρτζης Παναγιώτη Χρήστος
Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Φίλης Αριστοτέλη Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
Χρηστίδου Δημητρίου Ραλλία
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Απ. Βεσυρόπουλου
4. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Ζαββού
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολ. Πολιτικής & Δημ. Περιουσίας
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
8. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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